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Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo (JI) žadatele:

Datum příjmu žádosti*: Podpis osoby*:

Příjmení osoby*:

1. Údaje o žadateli
1.Příjmení žadatele: 2.Jméno žadatele: 3.Rodné číslo:

/
4.Adresa trv. pobytu - Ulice: 5.Číslo popisné: 6.Číslo orientační: 7.Obec:

8.Část obce, městská část: 9.Kraj (dle NUTS-3): 10.PSČ:

11.Telefon: 12.E-mail: 13.Počet vychovaných dětí: **

Žádost o proplacení
Předčasné ukončení zemědělské činnosti

EAFRD

14.Datum podpisu Dohody:

2. Adresa žadatele pro doručování (je-li odlišná od  trv. pobytu fyzické osoby)

15.Adresa  - Ulice: 16.Číslo popisné: 17.Číslo orientační: 18.Obec:

19.Část obce, městská část: 20.Kraj (dle NUTS-3): 21.PSČ:

3. Bankovní spojení žadatele
22.Název banky: 23.Číslo účtu: 24.Kód banky:

V případě bankovního účtu v zahraničí vyplňte

25.IBAN: 26.BIC:

4. Údaje o starobním důchodu

27. V předchozím kalendářním roce jsem***:  

● byl poživatelem starobního nebo předčasného starobního důchodu Ano Ne

● dosáhl věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale nebyl jsem jeho poživatelem

28. V předchozím kalendářním roce mi byl poskytnut starobní důchod ve výši: Kč

* žadatel nevyplňuje

** vyplní pouze žadatelka (z důvodu určení důchodového věku)

*** hodící se označte křížkem
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5. Povinné přílohy
*** hodící se označte křížkem Počet listů

Čestné prohlášení o tom, že žadatel není poživatelem starobního důchodu

Potvrzení o výši částky vyplacené na starobním důchodu

Čestné prohlášení žadatele - zaměstnanost v zemědělství

Jiná příloha

6. Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že:
■ jsem neobdržel v tomto roce na činnost (příp. na účel), pro kterou je dotace požadována, dotaci
ze státního rozpočtu, dotaci z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu územně
samosprávného celku;

■ všechny informace uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, a že jsem si vědom 
své trestní odpovědnosti a povinnosti odvést poskytnuté finanční prostředky 
a zaplatit penále v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů;

■ jsem si vědom své povinnosti informovat neprodleně příslušný orgán o všech změnách týkajících

Žádost o proplacení
Předčasné ukončení zemědělské činnosti

EAFRD

■ jsem si vědom své povinnosti informovat neprodleně příslušný orgán o všech změnách týkajících
se údajů uvedených v žádosti;

■ jako fyzická osoba souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o dotaci 
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
a dle směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů;

■ jsem si vědom svých práv, které mi poskytuje zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů;

■ budu uchovávat všechny doklady vztahující se k poskytnuté podpoře po dobu minimálně 10 let; 

■ jsem se seznámil s podmínkami poskytnutí dotace, o kterou žádám;

■ umožním vstup kontrolou pověřeným osobám a dalším subjektům oprávněným provádět kontrolu
do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek pro poskytnutí podpory a budu 
nápomocen při provádění těchto kontrol;

■ souhlasím s tím, aby údaje z této žádosti byly vedeny Státním zemědělským intervenčním fondem
jednak v listinné podobě, jednak v elektronické databázi pro potřeby zpracování žádosti a dále
souhlasím, aby byly zpracovány pro účely vlastní administrace, pro statistické, evidenční a účetní 
účely;

■ jsem řádně zkontroloval všechny údaje uvedené v této žádosti, přičemž údaje uvedené 
v této žádosti vyjadřují mou pravou a skutečnou vůli;

7. Závazky žadatele
Zavazuji se:
k plnění podmínek v dotačním titulu, na který požaduji dotaci, po dobu 15 let od vstupu do opatření 
nebo do kalendářního roku, ve kterém dosáhnu věku 70 let.

Osoba podepisující žádost:
29.Jméno: 30.Příjmení: 33.Podpis žadatele:

31.Místo vyhotovení žádosti: 32.Datum (den, měsíc, rok):
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Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo (JI) žadatele:

Datum příjmu žádosti*: Podpis osoby*:

Příjmení osoby*:

1. Údaje o žadateli
1.Příjmení žadatele: 2.Jméno žadatele: 3.Rodné číslo:

/

2. Čestné prohlášení žadatele

Čestně prohlašuji, že ode dne podání První žádosti o proplacení se neúčastním na podnikání 

jiného zemědělského podnikatele, nezačal jsem opětovně podnikat v zemědělství ani nejsem

ě ě í ě á

Čestné prohlášení žadatele
zaměstnanost v zemědělství

PUZČ - EAFRD

v zemědělství zaměstnán.

* žadatel nevyplňuje

Osoba podepisující žádost:
4.Jméno: 5.Příjmení: 8.Podpis žadatele:

6.Místo vyhotovení žádosti: 7.Datum (den, měsíc, rok):

F0703.01
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Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo (JI) žadatele:

Datum příjmu žádosti*: Podpis osoby*:

Příjmení osoby*:

1. Údaje o žadateli
1.Příjmení žadatele: 2.Jméno žadatele: 3.Rodné číslo:

/

2. Čestné prohlášení žadatele

Čestně prohlašuji, že jsem v roce nebyl poživatelem starobního ani

předčasného starobního důchodu dle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

 ě í dější h ř d i ů

Čestné prohlášení žadatele
Předčasné ukončení zemědělské činnosti

EAFRD

ve znění pozdějších předpisů.

* žadatel nevyplňuje

Osoba podepisující žádost:
4.Jméno: 5.Příjmení: 8.Podpis žadatele:

6.Místo vyhotovení žádosti: 7.Datum (den, měsíc, rok):

F0703.01
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